
موسیقی  استاد  محمدپرست  عثمان  سپید: 
خراسان چند روزی است که، در بستر بیماری 
است. او که یکی از معدود بازماندگان موسیقی 
مقامی خراسان رضوی است، در نواختن دوتار 
شهرتی جهانی دارد، این روزها سازش ناکوک 
شده و روی تخت بیمارستان مشغول استراحت 

است.
محمد پرست متولد شهرستان خواف از توابع 
استان خراسان رضوی است که به گفته خودش 
از ۱۲ سالگی مشغول نواختن دوتار بوده و آثار 
به یادماندنی ازجمله»نوایی« را ساخته و اجرا 
کرده است. اگرچه این شخصیت هنری طی 
سال های گذشته بیشتر به جامعه معرفی شد 
و آثار ارزشمندش دست به دست چرخیده، اما 
هنوز هم بسیاری او را نمی شناسند و نمی دانند 
او یکی از خیران نیک اندیش مدرسه ساز است 

که در این راه قدم های زیادی برداشته است.
امسال نشان »مشهد، پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم« به او اهدا شد و مورد تجلیل قرار گرفت، اما 
جا دارد او و هنرش به عنوان یکی از آثار معنوی و 
هویتی کشور موردتوجه ویژه قرار گیرد تا آیندگان 
بدانند چه بزرگانی در این خطه زیسته اند. حاال 
استاد چند روزی است به دلیل عارضه کمردرد در 
بیمارستان سینای مشهد بستری شده و هنردوستان 
به دیدارش می روند و جویای احوالش هستند. 
ابراهیم حسن خانی پزشک عثمان محمدپرست 
درباره وضعیت جسمی این پیشکسوت دوتار 
خراسان به مهر می گوید: »وضعیت جسمانی 
ایشان نسبتاً خوب است اما باید منتظر شرایط 
بهتری باشیم که امیدواریم این مهم تحقق یابد.« 
او افزود:» استاد عثمان محمدپرست روز سه شنبه 
به صورت ناگهانی دچار تنگی کانال نخاع شد و 
به بیمارستان سینای مشهد منتقل شد و حاال تحت 
مراقبت های ویژه قرارگرفته است.« حسن خانی 
بابیان اینکه سمت چپ بدن استاد محمد پرست 
درگیر شده است، گفت: »چهارشنبه شب استاد 
عثمان محمدپرست تحت عمل جراحی قرار 

گرفت و هم اکنون مراحل درمانی او در منزل طی 
می شود.« فوق تخصص ارتوپدی و جراح ستون 
فقرات در مورد وضعیت اکنون محمد پرست 
گفت:» باید منتظر این باشیم که آیا حرکت و 
حس استاد مجدد بازمی گردد یا خیر، درعین حال 
وضعیت ایشان مطلوب است.«  استاد موسیقی 
مقامی خراسان ضمن تشریح تازه ترین مراحل 
درمانی خود از مسئوالن خواست که با پخش 
آثار پیشکسوتان موسیقی نواحی از آن ها یادکرده 
و حمایت کنند.  عثمان محمدپرست با اشاره 
تازه ترین وضعیت درمانی خود به مهر گفت:»یکی 
دو روزی است که از بیمارستان مرخص شدم 
اما تا چند روز دیگر دوباره باید در بیمارستان 
به ادامه مراحل درمان خود بپردازم چراکه هنوز 
بسیاری از مشکالتم حل نشده است.« او افزود:» در 
روزهای اخیر دوستان و همراهان زیادی جویای 
احوال من بودند که جا دارد از آن ها و همه پرسنل 
بیمارستان سینای مشهد صمیمانه قدردانی کنم 
که در ایام حضور در این بیمارستان شبانه روز 

برای من زحمت کشیدند.« این استاد موسیقی 
مقامی خراسان بیان کرد: »من قبل از اینکه یک 
نوازنده موسیقی باشم یک ایرانی ام که همواره 
و همه جا به ایرانی بودنم افتخار کرده و می کنم 
پس بدانید اگر گالیه ای یا انتقادی از سوی من 
یا تعدادی دیگر از عزیزان پیشکسوت عرصه 
موسیقی نواحی ایران مطرح می شود اصاًل گالیه 
برای مسائل مالی نیست. خودِ من هنرمندی هستم 
که طی سال های اخیر فعالیت های زیادی را در 
عرصه مدرسه سازی و کارهای خیریه دیگر انجام 
دادم پس چطور می توانم در انتقادها از مشکالت 
و مواردی حرف بزنم که ریشه در مسائل مالی 
دارند؟ من در این مدت فقط از این حرف زدم 
که هنرمندان ما نباید در مواقع بیماری و مشکالت 

این چنین دچار مشکل باشند.«
او تصریح کرد: »اصاًل چرا باید همیشه این گونه 
باشد که وقتی ما مریض می شویم یا در آستانه 
مردن قرار می گیریم دوربین های تلویزیونی بیایند 
و از ما گزارش بگیرند؟ مگر ماقبل از این در 

بخش های مختلف هنری فعالیت نمی کردیم؟ 
مگر شما نمی گویید ما استاد موسیقی هستیم و 
بعد از ما دیگرکسی نیست که ادامه دهنده راهمان 
باشد پس چرا درزمانی که حالمان خوب است 
به آثارمان توجه نمی کنید؟ آیا بهتر این نیست 
که در زمان های مختلف آثارمان را در رادیو و 
تلویزیون پخش کنید؟ آیا می دانید این بهترین 
هدیه و توجه به هنرمندی است که سال هاست 
برای اشاعه موسیقی اقوام ایران کوشش می کند؟«
محمدپرست در ادامه گفت:  »همواره گفته و 
بازهم می گویم که عثمان محمدپرست )خوافی( 
رعیت مردم است و باید در خدمت آن ها باشد. 
من دوست دارم مملکتم را همیشه در حال ترقی 
و پیشرفت ببینم اما ازآن جهت هم دوست دارم که 
مسئوالن و همه کسانی که برای اعتالی فرهنگ و 
هنر ایرانی می کوشند در ایام غیر از بیماری نیز 
به فکر ما باشند و آثارمان را به مخاطبان معرفی 
کنند. توجه به این موضوع بهترین درمانگر درد و 

مرض برای من و همکاران پیشکسوتم است.«
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استاد دوتار خراسانی در بستر بیماری

 مچ پای نیکالس کیج شکست

  دیلی میل: نیکالس کیج بازیگر سرشناس سینما وقتی در حال بازی در یک صحنه از فیلم اکشن »#۲۱۱« در 
بلغارستان بود، مچ پایش را شکست و راهی بیمارستان شد. اوسرصحنه فیلم برداری در صوفیه بود که به دلیل 
یک سانحه مچ پای این بازیگر ۵3 ساله شکست و کار این بازیگر را به صورت اورژانس به بیمارستان کشاند. 
این بازیگر در صوفیه در حال بازی در یک صحنه دزدی ازبانک و دریک صحنه تصادف بود که با این سانحه 
روبه رو شد. او پس ازانتقال به بیمارستانی درصوفیه، بالفاصله برای عمل جراحی به لس آنجلس منتقل شد. 
گفته شده بازیگر مشهور هالیوودی که با نقش هایی چون »گنج ملی« در سال ۲00۴ شناخته می شود، حداقل 
دو هفته از صحنه فیلم برداری دور خواهد بود. درحالی که پزشکان در صوفیه می خواستند او را فوری به 
دست جراح بسپارند، او تصمیم گرفت تا به کالیفرنیا سفر کند و آنجا تحت جراحی قرار بگیرد. فیلم »۲۱۱#« 

به کارگردانی یورک شکلتون ساخته می شود و ممکن است 
فعاًل فیلم بدون کیج کار خود را ادامه دهد، هرچند هنوز چیزی 
دراین باره به صورت قطعی اعالم نشده است. این فیلم از سوی 
»میلنیوم فیلمز« در دست ساخت است و داستان سرقت از 
بانکی را روایت می کند که یک افسر پلیس با بازی کیج تالش 
دارد تا مانع آن شود. در سیستم پلیس کد ۲۱۱ به معنی سرقت در 
دست اجرا است. در این فیلم وستون پسر ۲6 ساله کیج از همسر 
سابقش کریستینا فولتون نیز بازی می کند. کیج بعداً با آلیس کیم 
ازدواج کرد و یک پسر نیز از این ازدواج دارد. او از سال ۱99۵ 
تا ۲00۱ همسر پاتریشیا آرکت بود و از ۲00۲ تا ۲00۴ با لیزا 
ماری پریسلی ازدواج کرده بود. جدیدترین فیلم کیج »انتقام: 

یک داستان عاشقانه« بود. 

اختالل خلقی دو قطبی روی پرده نقره ای 

 سپید: پوستر فیلم سینمایی»برادرم خسرو« به کارگردانی احسان بیگلری 
و تهیه کنندگی سعید ملکان در آستانه اکران عمومی رونمایی شد. فیلم 
 ۲0 از  بیگلری  احسان  سینمایی  بلند  ساخته  نخستین  خسرو«  »برادرم 
اردیبهشت ماه در سرگروه کورش ،نمایش عمومی اش را آغاز خواهد کرد. 
هم زمان با اکران عمومی، پوستر اصلی فیلم با طرحی از محمد روح االمین 
رونمایی شد.  این فیلم سینمایی در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت و نامزد دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی این جشنواره 
شد. »برادرم خسرو«توانست در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان نیز 

در پنج رشته نامزد دریافت جایزه 
شد و دیپلم افتخار بخش خالقیت 
و استعداد درخشان را کسب کرد.  
در خالصه داستان »برادرم خسرو« 
پریسا  و  بیگلری  احسان  قلم  به 
هاشم پور آمده است: »خسرو که 
مبتالبه اختالل دوقطبی است باید 
بزرگ تر  برادر  خانه  در  را  مدتی 
خود سپری کند.« شهاب حسینی، 
ناصر هاشمی،هنگامه قاضیانی،بیتا 
فرهی از بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند.

هنر هفتمچهره

دوبارهبهبیمارستانمیروم حسن بیگی در غم 
فیروز زنوزی جاللی

 
 ابراهیم حسن بیگی در پی درگذشت 
فیروز زنوزی جاللی، دل نوشته ای را 
این نویسنده فقید نوشت. در  برای 
بخشی از متن این یادداشت آمده است: 
»اسمت فیروز زنوزی جاللی بود و 
من صدایت می زدم زنوزی. هیچ وقت 
نگفتمت فیروز. حتی یک بار توی این 
رفاقت سی ساله فیروز صدایت نکردم. 
اما تو مرا به اسم نمی خواندی. همیشه 
می گفتی: حاجی. هنوزان تن صدای 
»حاجی  می گفتی  که  پرصالبتت 
مخلصیم« در گوش هایم طنین دارد. 
به همه می گفتی مخلصیم و این از 

خلوصی بود که در دل داشتی.
اسمت فیروز زنوزی جاللی بود. حاال 
که نیستی می شود ساعت ها نشست 
و یادت کرد. از خوبی هایت گفت. 
از خاطرات زیادی که باهم داشتیم. 
از آن کانکس های داغ حوزه هنری 
و از آن اتاقک های زیر ساختمان در 
حال ساخت حوزه که بیست سالی 
محل کارمان بود. در همان بیغوله ها 
بود که هرروز عصر زندگی مان سرشار 
این  اما  می شد.  داستانی  ادبیات  از 
هنری  حوزه  اسم  آخر،  سال های 
عصبی ات می کرد. نه این که از حوزه 
بدت بیاید.از برخی مدیران در حوزه 
رنجیده خاطر بودی. از همان هایی که 
میز و صندلی و اتاق کارت را گرفته 
بودند؛ آن هم بی اطالع و به قول خودت 
توهین آمیز. تو حوزه را دوست داشتی. 
همین  در  هم ریشه  عصبانیتت  دلیل 
حوزه  از  داشت.  داشتن  دوست 
بیرونت کرده بودند. و تو این دوری 
را به سختی تحمل می کردی. دراین باره 
سخنرانی ها کردی. مقاله ها نوشتی و 
به هر دوستی که می رسیدی از این 
جفا می گفتی. گفتم: بگذر زنوزی. مگر 
با حاج آقا زم همین کار را نکردند؟ 
بیرونم  حوزه  از  محترمانه  مرا  مگر 
نکردند؟ و خیلی های دیگر که حتی 
رفتنشان از حوزه کم از بیرون کردن 
تو هیچ وقت ـرام  اما  نبود.  رنج آور 
روز  بعدازآن  حتی  نگرفتی.  قرار  و 
جسم  عیادت  به  مدیران  همین  که 
بیمارت آمدند و بعدها به من گفتی 

عجب رویی دارند این ها...
اسمت فیروز زنوزی جاللی بود. عضو 
هیچ حزب و دسته ای نبودی. می گفتی 
به حال ما فرقی نمی کند چه کسی 
از  می گفتی  وکیل.  و  می شود  وزیر 
هیچ پله ای باال نرفته ای مگر از پله 
نه  که  دلیل  به  همین  خانه خودت. 
ریزه خوار کسی بودی نه جیره خوار 
بنده ای، روزی ات کم بود و از تنگناها 
در ستوه بودی و می گفتی مثل مرغ 
پخته بال بال باید زد. و امروز نه مثل 
مرغ پخته ، بلکه با بال فرشته ها به جایی 
پیوستی که دیگر نگویی: تف به این 
روزگار حاجی. اسمت فیروز زنوزی 
مدیر  پیش  بودی  رفته  بود.  جاللی 
حوزه هنری وساطت کنی برای کارگر 
باغبان حوزه که پیرمرد خوبی است 
و حقوقش کم است. پیرمرد خوب 
برایت درد دل کرده بود و تو گفتی وقتی 
برکت دست های  به  گل های حوزه 
پینه بسته اش شکوفا می شود. تو اسمت 
فیروز زنوزی جاللی بود. امروز نوبت 
چه  و  ماست  نوبت  فردا  و  بود  تو 
منزلگاهی است این مرگ که داستانش 
همچنان ناتمام مانده. حتی با مرگ تو 
که دغدغه نوشتن از مرگ داشتی و 
حاال اسمت شده است مرحوم فیروز 
زنوزی جاللی... فیروز زنوزی جاللی 
از پاییز 9۴ به سرطان ریه مبتال شد و 
روز پنجم اردیبهشت در بیمارستان 
به جان آفرین  مسیح دانشوری جان 

تسلیم کرد.

یادداشت

که  روان  نمایشگاه عکس سالمت  سپید: 
جشنواره  چهارمین  برگزیده  آثار  شامل 
بین المللی عکس سالمت روان است، در 

زنجان آغاز به کارکرد.
مراسم  پایان  از  پس  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
جشنواره  چهارمین  برگزیدگان  از  تقدیر 
حضور  با  روان  سالمت  عکس  بین المللی 
علی اکبر سیاری - معاون وزیر بهداشت -، 
ثمین صدیق - نماینده سازمان جهانی بهداشت 
در ایران -، احمد حاجبی - مدیرکل دفتر 
سالمت روانی وزارت بهداشت -، سفرا و 
نمایندگان کشورهای برگزیده در این رویداد 
و دیگر مهمانان در مرکز همایش های روزبه 

زنجان برگزار شد.
محمدرضا صائینی - دبیر چهارمین جشنواره 

بین المللی عکس سالمت روان - در این مراسم گفت: »در 
چهارمین دوره این مسابقات که به صورت بین المللی برگزار 

شد، بیش از سه هزار هنرمند از ۷6 کشور شرکت کردند 
اثر با موضوع سالمت روان و بخش آزاد به  و ۱6 هزار 

دبیرخانه رسید که توسط داوران ایرانی و 
به  اثر   ۱00 و  برگزیده  اثر   ۱0 بین المللی 

جشنواره و کتاب راه پیدا کرد.«
این  دیدن  برای  می توانند  عالقه مندان 
نمایشگاه به مدت دو روز از ساعت ۱0 تا 
۲0 به کارخانه کبریت سابق در زنجان مراجعه 
بین المللی  جشنواره  دوره  چهارمین  کنند. 
عکس سالمت روان باهدف افزایش آگاهی 
سالمت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان 
ایران و جهان و به منظور بازآفرینی و ارائه مؤثر 
دانشگاه  توسط  روان شناختی،  موضوعات 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان زنجان، با حمایت دفتر سالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد و با همکاری کلوپ عکس 
فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.

 آغاز به کار نمايشگاه عکس سالمت روان

مراسم تشییع پیکر مرحوم نقی سیف جمالی صبح روزپنجشنبه با 
حضورهنرمندانی چون پرویز پرستویی  در تاالر وحدت برگزار شد. این 

بازیگر باسابقه در سن ۵۹ سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی 
تهران دارفانی را وداع گفت.

               مهر

مراسم تشییع پیکر منوچهر بهروج بازیگر پیشکسوت تئاتر که روز چهارشنبه 
۶ اردیبهشت ماه و در سن ۶۵ سالگی دار فانی را وداع گفت، ساعت ۱۰ صبح 

روز امروزیکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار می شود.

                هنرآنالین 

آرش برهانی که به تازگی از دنیای بازیکنی فوتبال خداحافظی کرده 
کفش هایش را برای کمک به کودکان بیمار سندرم داون به حراج گذاشت.  

               شهروند 

  

خالق سو و شون و 
جزیره سرگردانی در 

موزه ملی ایران 
عصر دیروز درموزه   ملی 

ایران مراسم نکوداشت   
»سیمین دانشور«، نویسنده 

و باستان شناس با رونمایی از 
کتاب او  در سالن جلسات 
موزه ملی ایران برگزارشد.
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